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 الخارجية الكينية تجا  الووها  السياسة
 دراسة فً العواهل الوؤثرة 

 

 )*(م. د. هوطفى ابراهين سلواى الشوري
 

 ملخص البحث
دبجموعة من العوامل ادلتداخلة بُت  ان السياسة الكينية ذباه الصومال أتثرت

لثقايف والديٍت البلدين وىي انبعة من البيئة الداخلية وابرزىا: العامل اجلغرايف واالثٍت وا
والسياسي واالقتصادي واالمٍت، وقد غلب على ىذه السياسة منذ االستقالل عن 
االدارة االستعمارية الربيطانية يف ستينات القرن ادلاضي واىل االن طابع عدم االستقرار 
والتوتر، ولكون البلدان متجاورين جغرافًيا ولتصاعد ادلخاطر االمنية اندفعت كينيا يف 

، بعمل عسكري ضد الصومال شلا يعد اول عمل عسكري لكينيا خارج 2133العام 
 حدودىا منذ االستقالل.

 ادلقدمة
تعد كينيا من أىم الدول االقليمية على صعيد منطقة شرق افريقيا، وتشًتك مع 
الصومال دبجموعة من العوامل، ويف مقدمتها العامل اجلغرايف واالثٍت ذلك ان كينيا 

جاورين، كما ان احد اقاليم الصومال اخلمسة الذي كانت تطالب بو والصومال بلدين مت
الصومال قد ًب ضمو اىل كينيا وىو يعرف االن ابحملافظة الشمالية الشرقية أو اقليم 
انفدي شلا اوقع مشاكل بُت البلدين، وما زاد من تعقيد ادلشكالت السياسية بُت البلدين 

نيا وربديًدا يف احملافظتُت الشمالية الشرقية ىو وجود أقلية من العرق الصومايل يف كي
والساحلية اىل جانب اقلية مسلمة متعاطفة مع الصومال اليت عانت من التمييز السياسي 

 واالقتصادي واالجتماعي الذي سبارسو حبقهم احلكومات الكينية.

                                                           
 مركز الدراسات االسًتاتيجية والدولية / جامعة بغداد)*(

 31/4/2133اتريخ قبول النشر :                                   3/4/2133اتريخ استالم البحث : 
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العامل الثقايف والديٍت بدوره يف طبيعة وتوجهات السياسة الكينية ذباه وقد اثر 
حبق الصومال، ذلك ان احلكومات الكينية ادلتعاقبة مارست التمييز يف سياستها التعليمية 

سكان احملافظتُت الشمالية الشرقية والساحلية بسبب وجود االقلية ادلسلمة اليت غالبيتها 
السيما وان احملافظات الكينية متمايزة اثنًيا، ابلوقت ذاتو عاىن  من العرق الصومايل

 ىاتُت احملافظتُت من التهميش واالقصاء. ادلسلمون يف
فضاًل عما تقدم يعد العامل السياسي واالقتصادي أىم العوامل اليت أثرت 
بشكل كبَت يف السياسة الكينية ذباه الصومال فعلى الصعيد السياسي تبنت كينيا منذ 

اند يف استقالذلا التوجهات الغربية كما اهنا تبنت اقتصاد السوق يف حُت ان الصومال س
بدايتو التوجهات القومية للرئيس ادلصري الراحل )مجال عبد الناصر(، وبعدىا تبٌت نظام 
الرئيس )دمحم سياد بري( التوجهات االشًتاكية العلمية اليت انتهت ابنقالب عسكري على 
حكمو، شلا أدى اىل اهنيار الدولة الصومالية، عالوة على ذلك عانت احملافظتُت الشمالية 

ة والساحلية من ارتفاع نسبة الفقر شلا فاقم من مشكالت التهميش والتفاوت اليت الشرقي
 مشلت أغلب نواحي احلياة االقتصادية.

واما على الصعيد االمٍت فيعد من اىم العوامل اليت حددت السياسة الكينية 
ذباه الصومال، ويتمثل ربديًدا ابلعمليات االرىابية القادمة من الصومال عن طريق 

ركات االرىابية ويف مقدمتها حركة الشباب، فضاًل عن التداعيات االمنية اليت اوجدىا احل
الالجئون الصوماليون يف كينيا، وقد عاىن ادلسلمون وال سيما ذوي االصول الصومالية 

مضايقات احلكومات الكينية واجهزهتا االمنية اليت تنظر بعُت الريبة والشك من 
 تطرفون وارىابيون ولديهم صالت دبنظمات ارىابية.م للمسلمُت واهتامهم ابهنم

أعلية البحث: تكمن اعلية البحث يف دراسة العوامل ادلؤثرة يف السياسة 
اخلارجية الىم الفواعل االقليمية على صعيد منطقة شرق افريقيا وىي كينيا ذباه الصومال 

عيات عدة على  كانت لو تدا  3333ال سيما وان اهنيار الدولة الصومالية منذ العام 
 كينيا.
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اشكالية البحث: تنطلق اشكالية البحث من ان ىناك العديد من العوامل 
ادلتداخلة وادلتشعبة اليت حكمت السياسة الكينية ذباه الصومال، واثرت فيها بشكل كبَت 

 وما زالت، فما ىي ىذه العوامل؟، وكيف أثرت يف السياسة الكينية ذباه الصومال؟.
م البحث على فرضية مفادىا ان السياسة الكينية ذباه فرضية البحث: يقو 

الصومال أتثرت بعوامل انبعة من البيئة الداخلية لكل من كينيا والصومال على حٍد 
 سواء، وان ىذه العوامل أثرت بشكل مباشر يف السياسة اخلارجية الكينية ذباه الصومال.

 ٌب:ىيكلية البحث: هبدف االحاطة دبوضوع البحث فقد تضمن اال
 .العامل اجلغرايف واالثٍت -أوالً 

 .العامل الثقايف والديٍت -اثنياً 

 العامل السياسي واالقتصادي  -اثلثاً 

 .العامل االمٍت -رابعاً 
 العامل اجلغرايف واالثٍت: -أوالً 

تقع الصومال يف اجلهة الشمالية الشرقية من كينيا، ويبلغ طول احلدود بينهما 
وقد أثر العامل اجلغرايف بدرجة كبَتة يف السياسة الكينية ذباه . (1)( كيلو مًت6>>قرابة )

 North Easternالصومال، ذلك ان احملافظة الشمالية الشرقية لكينيا )

Province اليت كانت تعرف سابًقا ابسم اقليم نفد او انفدي وادلأخوذة اختصارًا من )
يف الواقع  ىي(Northern Frontier District - NFDالكلمة االنكليزية )

ومنحها اىل كينيا، االدارة االستعمارية الربيطانية أرًضا صومالية ًب استقطاعها من قبل 
أقصى اجلنوب الغريب ابلنسبة و أقصى الشمال الشرقي ابلنسبة لكينيا وىي تقع يف 

، ومعظم سكاهنا من الصوماليُت، وتُعد اثلث أكرب زلافظات كينيا السبع إذ تبلغ للصومال
، أي ان ىناك مشكلة حقيقة تتمثل ابلتداخل اجلغرايف 8( كم=6,78=:)مساحتها 

ونظراً واالثٍت بُت كينيا والصومال حبكم وجود أغلبية صومالية يف مشال شرق كينيا، 
لالعلال ادلتواصل لسكان ىذه احملافظة من قبل االدارة االستعمارية الربيطانية وحىت من 

ثنية اال فقد عزز ذلك من النزعة 9>?7يف العام قبل احلكومة الكينية بعد االستقالل 
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يف كينيا، وقد دفع ىذا الواقع ابلصوماليُت اىل ادلطالبة ابالنفصال عن   الصوماليُت لدى
السيما واهنم يعانون  6>?7ودرلهم ابلوطن االم الصومال الذي استقل يف العام كينيا 

 .(2)من االضطهاد االقتصادي واالجتماعي
توتر ادلتصاعد بُت كينيا والصومال تعهد قادة كينيا وعلى ويف ظل اجواء ال

( أول رئيس لكينيا بعد االستقالل بعدم التنازل <=?7 - 9>?7رأسهم )جوموكينياات 
عن اي شرب اىل الصومال يف ذباىل واضح دلطالبات أىايل احملافظة الشمالية الشرقية 

مستعدة خلسارة ثلث البالد ابالنفصال واالنضمام اىل الصومال، ذلك ان كينيا غَت 
تقريًبا، كما ان التمييز االثٍت لدى الطبقة احلاكمة يف كينيا جعلتها تنظر بنظره دونية اىل 
القبائل الصومالية الرعوية الساكنة يف ىذه احملافظة، فضاًل عن ذلك ان تنازل كينيا عنها 

االخرى للمطالبة  سيعرض سالمة كينيا االقليمية للخطر إذ سيلهم اجملموعات االثنية
ابالنفصال شلا سيدفع ابلنتيجة ابقي اجلماعات االثنية يف الدول االفريقية ادلستقلة حديثًا 

من أن الفشل  9>?7 اايرالصومال يف  تحذر اىل التمرد على حكوماهتا، ويف ادلقابل 
 ، يُذكر انيف إغلاد حل للنزاعات احلدودية الصومالية سيؤدي إىل مزيد من االضطراابت

العلم الصومايل بنجمتو اخلماسية يرمز اىل اقاليم الصومال اخلمس يف زلاولة الستنهاض 
مشاعر الصوماليُت القومية للوحدة بعدما جزئها االستعمار اىل مخسة اقاليم، وسبثل 
احملافظة الشمالية الشرقية يف كينيا الضلع الرابع من ىذه النجمة، وعليو بدأت تلوح يف 

 .(3)مشاكل حدودية االفق بوادر وقوع
وابلفعل شهدت احملافظة حالة سبرد وحصلت حرب العصاابت بُت الصوماليُت 
سكان احملافظة الشمالية الشرقية ادلدعومُت من الصومال واحلكومة الكينية بُت العام 

حالة الطوارئ يف  (جوموكينياات) حينها الرئيس الكيٍت، وقد أعلن =>?7 – 9>?7
وجريح، وتركت ااثر بُت احلكومة الكينية  قتيل (666:قرابة) تفخلو  ،أبكملها افظةاحمل

.وبعد فشل حركة التمرد يف ربقيق اىدافها ابالنفصال شرعت  (4)ومواطنيها الصوماليُت
خالل مؤسبر منظمة  مفاوضات للتوصل إىل حل سلمي للنزاعكينيا والصومال يف اجراء 

يف  –حالًيا  رية الكونغو الدؽلقراطيةمجهو  -عاصمة زائَت  كينشاسايف  الوحدة األفريقية 
أصدرت كل من كينيا والصومال إعالاًن مهد الطريق دلزيد من و ، =>?7العام 



 

السياسة الخارجية الكينية تجاا  الواوها                                                            هجلة العلوم السياسية

 دراسة فً العواهل الوؤثرة

 
131 

 ةسالمالسيادة و لل ، وأىم ما ورد فيو التزام كال البلدين ابالحًتام ادلتبادلادلفاوضات
اح األرو  االعتداء علىمنع و صون السالم واألمن على جانيب احلدود ، و اإلقليمية

االمتناع عن القيام بدعاية معادية ضد ، وحل خالفاهتم، كما ًب االتفاق على وادلمتلكات
وعليو وافقت الصومال  ،البعض من خالل وسائل اإلعالم مثل اإلذاعة والصحافة مبعضه
ال ، االعًتاف ابلسالمة اإلقليمية لكينياشلا يعٍت  احًتام سيادة كينيا وسالمة أراضيهاعلى 

مسألة  ينيا قد أصرت على ان قضية انفدي او احملافظة الشمالية الشرقية ىيسيما وان ك
وىذا ينطوي على اعًتاف الصومال الضمٍت بسيادة كينيا .(5)ال زبضع للتفاوضو داخلية 

 على احملافظة الشمالية الشرقية.
( بُت 3333 – 3394 كينيث كوندا) توسط رئيس زامبيا ويف السياق ذاتو

يف تنزانيا يف  أروشايف مدينة  أروشا أو اتفاق مذكرة ابلفعل ًب توقيعالصومال وكينيا و 
، وًب االتفاق على وقف الدعم ادلادي وادلعنوي الذي تقدمو 3391/تشرين االول/22

، إعادة العالقات الدبلوماسيةالصومال للمتمردين يف احملافظة الشمالية الشرقية، و 
 مشًتكة إلجراء مراجعة دورية حللجلنة عمل . وتشكيل (6)واحًتام حسن اجلوار

حالة التمرد وحرب العصاابت يف ىذه اهنت  مذكرة أروشاادلشكالت، وعلى الرغم ان 
مذكرة ولكن مع ذلك أسهمت  مطالباتو التارؼلية، مل يتخل عن احملافظة، إال ان الصومال

 الطوارئُت لقواناستئناف العالقات الدبلوماسية والتجارية والتخفيف التدرغلي يف  أروشا
 .(7)على جانيب احلدود

حول  <=?7 – ==?7االثيوبية بُت  –وعندما اندلعت احلرب الصومالية 
اقليم اوغادين الذي تطالب الصومال بضمو كونو احد اقاليهما اخلمسة وقفت كينيا اىل 

تؤكد على التنسيق  :>?7جانب اثيوبيا إذ ترتبط البلدين دبعاىدة دفاعية موقعو يف العام 
ت احلكومة منعما بينهم دلواجهة مطالب الصومال بضم االقاليم ادلستقطعة منو، وعليو في

بشكل كبَت يف االنتصار احلرب، وأسهمت من االنضمام إىل  الكينُتالصوماليُت  الكينية
 .(8)اىل جانب الدعم السوفييت والكويب اىل اثيوبيا ،<=?7عام الثيويب يف اال

ات الكينية عقب االستقالل سياسة توظيف فضاًل عما تقدم اتبعت احلكوم
ال سيما وان احملافظات يف وحلفائها،  ثٍتادلنفعة اخلاصة جملتمعها اال دبا ػلققموارد الدولة 
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نقطة التقاء احلدود اإلدارية والدوائر كينيا متمايزة اثنًيا، حبيث أصبحت االثنية ىي 
 . (9)التعليم يف كينياظلط دوره على ، وىذا انعكس بيف كينيا ظلط التنميةحىت االنتخابية و 

، 7??7عام ال اىل يف احملافظة الشمالية الشرقية استمرت حالة الطوارئ علًما ان
احملافظة واعلال حكومي واضح لبنيتها قتصاد التدمَت وظلت تعاين من التوتر والعنف و 

اجملموعات  التحتية، اىل جانب التمييز االثٍت للصوماليُت يف كينيا مقارنة بغَتىم من
 - <=?7 راب مويال ادانيخلفو )و  (جوموكينياات) االثنية، كما اتسمت سياسة الرئيس

 .(10)ابلعسكرة الشديدة الشمالية الشرقية احملافظة ( ذباه8668
 ?=?7وقد ادى االنقالب العسكري على الرئيس الصومايل )دمحم سياد بري 

مال عنف واسعة النطاق بُت العام ( اىل اهنيار الدولة الصومالية واندالع اع7??7 –
،شلا اجرب االف الصوماليُت اىل اللجوء اىل كينيا وقد وصل عددىم :??7 – 7??7

( ألف الجئ غَت مسجل، 766( الف الجئ مسجل، وأكثر من )78:حينها اىل )
الصومالية ال سيما يف احملافظة الشمالية  –وسبركزوا ربديًدا على طول احلدود الكينية 

عاصمة  يف منطقة غاريسا دادابويعد سليم  الكينية حبكم التقارب االثٍت والديٍت،الشرقة 
ن عكم   (766.ويبعد ادلخيم )(11)احملافظة الشمالية الشرقية ادلخيم الرئيس لالجئُت

، كما يعد أكرب سليم لالجئُت يف العامل فقد وصل عددىم يف العام احلدود الصومالية
ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة سب تقديرات ( الف حب86:اىل أكثر من ) 8678

، كما ًب انشاء سليمات أخرى الستيعاب الالجئُت يف مناطق أخرى من  لشؤون الالجئُت
الصوماليُت من سلاوف احلكومة الكينية على أمنها الوطٍت،   كينيا، وقد أاثر تزايد الالجئُت

 يف وقد عززت االزمة االنسانية ،الدؽلوغرايف والسياسي يف البالدكما انو ؼلل ابلتوازن 
من الساكنُت أصاًل يف ىذه احملافظة ومن  عالقات بُت اجلماعات الصوماليةال تقوية

 .(12)الالجئُت اليها
عام السليم داداب لالجئُت أنشئ يف وال بد من االشارة اىل ان 

ة الستيعاب الالجئُت الصوماليُت الفارين من العنف ادلستمر وادلشاكل البيئي7??7
( 6?، وطاقتو االستيعابية ىي )واالجتماعية النامجة عن احلرب األىلية واجملاعة واجلفاف

فريقيا مع االجئ صومايل مسجل يف مجيع أضلاء شرق ألف، ويوجد قرابة أكثر من مليون 
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مهدت حدود كينيا اليت ، وقد من ىؤالء الالجئُت يف كينيا%(  6;)وجود أكثر من 
اىل جانب الصوماليُت  يال اىل تدفق الالجئُت اليها، ويؤو مع الصوم يسهل اخًتاقها

يقع سليم ، و ريًتاي وجنوب السوداناثيوبيا و امجهورية الكونغو الدؽلقراطية و الجئُت من 
يف  ، كما اهنا من أكثر ادلناطق فقًرا وزبلًفا راضي قاحلة وشبو القاحلةأداداب لالجئُت يف 

واطلفاض مستوايت التنمية  نساينم األمن االوتعاين من مستوى عاٍل من انعدا، كينيا
البشرية، وىو وضع يرجع جزئًيا إىل اتريخ طويل من التهميش االقتصادي واالستبعاد 

واالقصاء السياسي لسكان احملافظة، وقد أدى وجود الالجئُت اىل حالة غَت  االجتماعي
اىل  8678لكينية يف العام مستقرة امنًيا وسياسًيا واجتماعًيا وبيئًيا، شلا دفع ابحلكومة ا

مجيع الالجئُت وطاليب اللجوء ادلقيمُت يف ادلناطق احلضرية إىل لنقل ازباذ تدابَت صارمة 
ادلشكالت األمنية ادلتزايدة ادلرتبطة ابجملموعات اإلرىابية اليت ، وتعد سليمات الالجئُت

، إذ تشَت اسةتسللت إىل رلتمع الالجئُت يف ادلناطق احلضرية ىي الدافع ذلذه السي
 قد استغلواادلنتمُت اىل حركة الشباب االرىابية  التقديرات إىل أن العديد من الصوماليُت

للحصول الفساد يف كينيا  عالقات القرىب اليت تربطهم ابلصوماليُت الكينُت، كما استغلوا
ضد ، وقاموا ابلعديد من العمليات االرىابية الكينية الوطنية بطاقات اذلوية على

ادلفوضية . ويبلغ عدد الالجئُت الصوماليُت يف كينيا حسب احصائيات (13)كينُتال
 .(14)( 9<>,>;8قرابة ) ?867يف حزيران/ السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت

 فريقي بشكل عام وكينيا بشكل خاصيف القرن االوعموًما فان الصوماليُت 
ادلشكلة افتعلها االستعمار الربيطاين  علًما ان ىذه ،االنتماء واذلويةيعانون من مشكلة 

اترؼلًيا ورسختها احلكومات الكينية ادلتعاقبة اليت نظرت اىل الصوماليُت ابهنم سلتلفُت عن 
ن أصلهم اجملموعات االثنية يف كينيا ثقافًيا ودينًيا، وزاد عليها ادعاء بعض الصوماليُت أب

 .(15)فكان لذلك عواقب اضافية عريب
 الثقايف والديٍت:العامل  -اثنياً 

يف التأثَت على السياسية الكينية ذباه الصومال،  الثقايف والديٍت نالعامال أسهم
وعلى الرغم ان التمييز الذي مارستو احلكومات الكينية كان موجو ابلدرجة األساس ذباه 
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 مواطنيها يف احملافظتُت الشمالية الشرقية والساحلية حبكم أغلبيتها ادلسلمة وربديدًا من
ذوي االصول الصومالية، إال انو أنعكس بدوره بشكل واضح يف السياسية الكينية ذباه 

 الصومال، وىذا ما سنتناولو إبغلاز.
 العامل الثقايف:  -7

عمل االستعمار الربيطاين على تقسيم كينيا على أسس اثنية عماًل بسياسة فرق 
ابدلناطق ادلهمة اقتصاداًي تسد لتضمن سيطرهتا، وادلالحظ ان االستعمار الربيطاين اىتم 

السيما الزراعية منها، ويف مقدمتها وسط وغرب كينيا شلا جعلها أكثر عرضة لألنشطة 
التبشَتية مقارنة ببقية ادلناطق االخرى، وذلذا أنشأت فيها ادلؤسسات التعليمية اليت 

سكان  مسحت للمبشرين الربيطانيُت ابلعمل فيها، فكان ذلك سبًبا يف نشر ادلسيحية بُت
ىذه ادلناطق وفرصة ذلم للحصول على التعليم العايل، وعقب االستقالل رسخت 

تفاعل  ةمن فرص أضعفشلا  احلكومات الكينية ادلتعاقبة االثنية يف سياستها التعليمية،
، بل ان ىذه السياسة أنشأت جيل يؤمن البالدمع اجملموعات االثنية االخرى يف الطالب 

، ومن ادلؤشرات تنتقل من جيل إىل جيل أخذت اآلخرين اليت ضدابدلعلومات ادلتحيزة 
( رلموعة 42اليت تدل على التمييز االثٍت يف التعليم ان اربع رلموعات اثنية من أصل )

من  %( 2,12يشكلون ) كامبا ولوىيا ولوالكيكويو و اثنية تتكون منها كينيا وىي ال
اجملموعات االثنية  بينما ابقي إمجايل عدد الطالب يف اجلامعات والكليات احلكومية

 .(16)%( فقط 2,21( يشكلون )12الـ)
قائًما على معايَت اثنية،  نظاًما تعليمًياوعليو ورثت كينيا عن العهد االستعماري 

وُيالحظ ابن احلكومات الكينية ادلتعاقبة مل تعمل على توفَت ادلدارس الكافية يف احملافظات 
مون من العرق الصومايل وغَته وربديًدا يف احملافظتُت اليت ينتشر فيها مواطنيها ادلسل

. أي ان كينيا مارست سياسة تعليمية ؽلكن وصفها ابهنا (17)الساحلية والشمالية الشرقية
اقصائية حبق سكان ىذه احملافظات فكان لذلك ااثره الواضحة يف التعليم، علًما ان 

يف  األطباء إىل ادلرضىان نسبة مؤشرات عدم ادلساواة يف التعليم عديدة لعل ابرزىا: 
 7( مقارنًة ابحملافظة الشمالية الشرقية فهي )66,86=على  7احملافظات الوسطى قرابة )

من األطفال يف  (% 766ما نسبتو)يلتحق ابدلدرسة االبتدائية الف(، كما  786على 
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ك نسبة  احملافظة الشمالية الشرقية، وىنايف  (% :9)الوسطى مقارنة حبوايل  افظاتاحمل
وتبلغ نسبة ، ادلدارس مقارنة بنظرائهم يف ادلناطق احلضريةكبَتة من ىؤالء االطفال يًتكوا 

الشمالية الشرقية  احملافظةيف  مقارنة بنظَتاهتننَتويب  العاصمة الكينية النساء ادلتعلمات يف
ة الشمالية الشرقي افظةمن النساء البالغات يف احمل (% 9?) أن (أي7على  :7قرابة )

ان سكان العاصمة واحملافظات الوسطى  عالوة على ذلك دلدرسة،اب مجيًعامل يلتحقن 
الشمالية لديهم أعلى نسبة يف االلتحاق ابلتعليم الثانوي واجلامعي مقارنة ابحملافظة 

يُعد من اىم العوامل  على أسس اثنية يف التعليم، ويتضح شلا تقدم ان التباين الشرقية
، حبيث استفادت مناطق معينة من التنمية يف اة االجتماعية يف كينياالرئيسة لعدم ادلساو 

 .(18)مقارنة دبناطق أخرى وسائل الراحةو االجتماعية والتعليمية  ؤسساتالبنية التحتية وادل
وعليو يتضح ان التمييز الثقايف وربديدًا التعليمي الذي مارستو احلكومات 

لية والشمالية الشرقية حبكم غالبيتهم من الكينية كان يستهدف سكان احملافظتُت الساح
االصل الصومايل، فكان لذلك أتثَت واضح يف طبيعة النخبة اليت تكونت يف كينيا، كوهنا 

 رسخت لديهم مفاىيم ومدركات سلبية حبق جارهتم الصومال.
 العامل الديٍت: -8

عمقت سياسات احلكومات الكينية ادلتعاقبة حالة النفور واالغًتاب اليت 
الساحلية والشمالية الشرقية حبكم  ها ادلسلمون يف كينيا السيما يف احملافظتُتيعيش

االغلبية ادلسلمة، فقد اتسمت سياسة الرئيس )جوموكينياات( ابدليل اىل االثنية وذلذا اضلاز 
اجملموعة االثنية االكرب يف كينيا، يف حُت مال خلفو الرئيس و  الكيكوياىل رلموعتو االثنية 

، ابلوقت كالينجُتاب موي( اىل ادلسيحية فضاًل عن زلاابة رلموعتو االثنية ال)دانيال ار 
معظم ادلناصب العليا يف التهميش ادلتزايد واستبعادىم من  ذاتو عاىن ادلسلمون من

اهنيار ادلعسكر االشًتاكي بزعامة االرباد السوفييت شهد النظام ، وعلى اثر احلكومة
 8??7حلزب الواحد اىل التعددية احلزبية يف العام السياسي الكيٍت ربواًل من حكم ا

سباشًيا مع الدؽلقراطية اليت اخذت ذبتاح العامل، وقد دفعت ىذه التطورات اىل حالة من 
أتسس على اثرىا . وقد (19)احلراك االسالمي يف احملافظة الساحلية وربديًدا يف مومباسا

رد فعل على التهميش والفساد ك  بالل(خالد )الشيخ احلزب االسالمي الكيٍت بزعامة 
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احلكومي لكن سرعان ما ًب حظره يف مطلع تسعينات القرن ادلاضي واقصاءه من ادلشاركة 
يُذكر انو خالل حكم الرئيس )دانيال اراب موي( .(20)يف االنتخاابت الرائسية والربدلانية

ن ادلاضي،  سبيزىم عن غَتىم يف تسعينات القر  ُأمر الصوماليون حبمل بطاقات ىوية خاصة
، وقد دأبت النخبة لكنائس اإلصليلية الربوتستانتية ادلتطرفة ادلعارضة لإلسالمكما دعم ا

على النمط الغريب  مسيحية جزيرة دؽلقراطيةواحلكومات الكينية على تصوير نفسها ابهنا 
 .(21)صولية سالمية االاال ، واهناضد التنظيماتابحلرب والفوضى تتسميف منطقة 

أنشأ فرقة (8679 – 8668ان الرئيس الكيٍت )موايكيباكي وعلى الرغم 
على تسليم ، لكنو ابلوقت ذاتو عمل التارؼلية للمسلمُت يف كينيا ادلظاملعمل لدراسة 

ادلسلمُت للمحاكمة يف دول أكثر قمًعا يف البلدان اجملاورة دون اتباع اإلجراءات القانونية 
ساعدة مباشرة من الوالايت ادلتحدة قامت ودب. بل ان حكومة )موايكيباكي( (22)الواجبة

حبجة دعمهما لالرىاب، كما اسهمت مبادرات  ادلنظمات اإلسالمية ابغالق العديد من
الكينية بدور كبَت يف تصدي احلكومة الكينية اىل مجاعات  –التعاون االمٍت االمريكية 

 .(23)ادلعارضة االسالمية
الصادر من وزارة اخلارجية  2131 للعام احلرية الدينية الدولية وحبسب تقرير

(، يف حُت % 21االمريكية فان غالبية سكان كينيا مسيحيُت بنسبة تصل اىل قرابة )
%( منهم اصحاب معتقدات  4(، وأكثر من )% 33تصل نسبة ادلسلمُت حبدود )

يعيش ، و اذلندوس والسيخ والبهائيُت%( الباقي فهم من  2دينية تقليدية سلتلفة، واما )
بط الدين تر ويالشمالية الشرقية والساحلية  احملافظتُتالسكان ادلسلمُت يف  معظم

 .(24)ابالثنية
، وحبكم حالة عدم االستقرار يف الصومال السكان ادلسلمُت ىم أقليةأي ان 

وظهور حركات ارىابية منها السيما حركة الشباب وتداعياهتا ادلباشر على كينيا أصبح 
العديد من  م متطرفون وارىابيون، وقد منعت احلكومة الكينيةيُنظر اىل ادلسلمُت على اهن

دون دليل أبن ذلا صالت ابإلرىابيُت  من العمإلذاهتمتها ادلنظمات غَت احلكومية ادلسلمة
 السيماواجو ادلسلمون مشاكل يف احلصول على جوازات سفر ، كما أو تدعم عملياهتا

نشرت احلكومة الكينية مشروع قانون ، وعندما ألولئك الذين يرغبون يف احلج إىل مكة
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بعض فقراتو كونو احتج رجال الدين ادلسلمون على  2111مكافحة االرىاب يف العام 
 .(25)تضمن مساًسا ابلعقيدة االسالمية شلا عدوه استهدافًا للمسلمُت

ولعل احد مصادر التوتر بُت كينيا والصومال ان بعض ادلتطرفُت الكينُت من 
لية وجدوا يف الصومال مالًذا آمًنا ذلم إذ اختلطت فيهم روابط ذوي االصول الصوما

الدين ابالثنية الصومالية، وقد وصف بعض ادلراقبُت ان يف كينيا اشبو ابحلرب الباردة بُت 
ادلسيحيُت وادلسلمُت، إذ غالًبا ما ربتج الكنيسة لدى احلكومة الكينية عند السماح يف 

 .(26)علنية ضد االسالم سيحية لمالتادل كنائسكما شنت ال  سالميابناء مسجد 
الصادر من وزارة اخلارجية  2132للعام  احلرية الدينية الدولية وقد وثق تقرير

معارضة االمريكية مجلة من االنتهاكات ادلستمرة اليت يتعرض ذلا ادلسلمون يف كينيا منها: 
لمُت ادلسلمُت ، واستمرار تعرض ادلعارتداء احلجاب كجزء من الزي ادلدرسيالكنيسة 

كافحة الكينيةدل أنشطة احلكومةللمضايقات، كما أكدت منظمات حقوق االنسان ان 
يف ادلناطق  السيما من ذوي االصول الصوماليةعلى ادلسلمُت  كبَتاإلرىاب أثرت بشكل  

القتل خارج  :مشلت تصرفات احلكومة، و الصومالية –الكينية  الواقعة على طول احلدود
تعذيب واالستجواب القسري واالعتقال التعسفي واالحتجاز دون نطاق القضاء وال

، كما اشتكى زعماء التجمعات االسالمية من من حرية التجمع والعبادة مزلاكمة وحرماهن
 حبركة الشباب سلوك الشرطة الكينية اليت ربطت مجيع ادلسلمُت يف ىذه ادلناطق

، واستمرار ل التعسفي واالبتزازالتخويف واالعتقاالصومالية االرىابية ومارست حبقهم 
مرتبطان  ثنيةادلالبس الدينية نظًرا ألن الدين واال هتديد ادلسلمُت وتعرضهم للعنف بسبب

 .(27)ارتباطًا وثيًقا
الصادر من وزارة  <867كما وثق تقرير البالد حول حقوق االنسان للعام 

يف كينيا منها على سبيل اخلارجية االمريكية بدوره العديد من االنتهاكات ضد ادلسلمُت 
الكينُت السيما من ذوي االصول عمليات مكافحة اإلرىاب استهدفت ادلسلمُت ادلثاالن 

للحصول على  يف إصدار بطاقات التسجيلالصومالية، فضاًل عن ادلعاملة التميزية حبقهم 
 2133ان عدد سكان كينيا بلغ وفق تقديرات العام . علًما (28)البطاقة الوطنية الكينية

 .(29)( مليون انسان12,339,421قرابة )
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شلا تقدم يتضح ان ىناك ارتباطًا وثيًقا بُت االصل االثٍت واالنتماء الديٍت يف  
كينيا، حبكم ان غالبية ادلسلمُت يف كينيا من االصل الصومايل فكانوا عرضة للتمييز 

ومال، العنصري حبقهم، وقد انعكس ذلك بشكل واضح يف السياسة الكينية ذباه الص
وكان أوضح صورىا ىو احلرب على حركة الشباب اجملاىدين الصومالية وانعكاساهتا يف 
الداخل الكيٍت وربديًدا الكينُت من ذوي االصل الصومايل، فضاًل عن ذلك سعت كينيا 
اىل تصوير نفسها للعامل الغريب ابهنا دولة مسيحية دؽلقراطية يف مواجهة جارهتا الصومال 

منًيا حبكم وجود التنظيمات االرىابية ادلعتنقُت لألفكار االسالمية غَت ادلستقرة أ
 ادلتشددة.

وبعبارة أخرى ان شلارسات احلكومة الكينية يف الداخل حبق االثنية الصومالية 
 واالقلية ادلسلمة تنعكس بشكل واضح ذباه الصومال كون ادلستهدف واحد ىو.

 العامل السياسي واالقتصادي: -اثلثاً 
عامالن السياسي واالقتصادي بدورعلا من أكثر العوامل ادلؤثرة يف شكل ال

السياسة الكينية ذباه الصومال، بل انو حكم طبيعة عالقات البلدين دلدة ستة عقود، 
 وىذا ما سنوضحو ابختصار.

 العامل السياسي: -7
اتبعت كينيا منذ استقالذلا سياسة موالية للغرب، كما اهنا اكدت على وقوفها 

ب ادلعسكر الغريب على حساب ادلعسكر الشرقي، وذلذا دعم الغرب كينيا ووقف اىل جان
اىل جانبها، وظهر ىذا االمر بوضوح على ادلستوى السياسي واالمٍت واالقتصادي، كما 
ان كينيا اتبعت االقتصاد احلر يف سياستها االقتصادية سباشًيا مع السياسة االقتصادية 

ىل حد االن، وعلى الرغم ان كينيا ربولت من التعددية احلزبية الرأمسالية الغربية وما زالت ا
( فان كينيا ظلت حليًفا للغرب وعلى رأسهم 7??7 – 8<?7اىل حكم حزب الواحد )

اىل  6>?7الوالايت ادلتحدة، ويف ادلقابل اضلازت احلكومة الصومالية ادلشكلة بعد العام 
بتوجهاتو القومية العربية ومعاداتو  حكومة الرئيس ادلصري )مجال عبد الناصر( ادلعروف

 .(30)للغرب وال سيما الوالايت ادلتحدة
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وبعدىا قام )دمحم سياد بري( ابنقالب عسكري على احلكومة الدؽلقراطية يف 
الصومال، وأسس حكم عسكري تبٌت فيو االشًتاكية العلمية، وحظي بدعم من االرباد 

أفريقيا جنوب الصحراء، فكان ذلك السوفييت شلا مكنو من بناء رابع أقوى جيش يف 
بداية للمشاكل احلدودية مع دول اجلوار وابلفعل اندفع ابذباه اثيوبيا وسبكن من ضم 

، لكن ربالف اثيوبيا مع االرباد السوفييت ==?7اجزاء كبَتة من اقليم اوغادين يف العام 
ة اوغادين الذي زبلى عن دعمو للرئيس )دمحم سياد بري( قد مكن اثيوبيا من استعاد

وخسارة الصومال احلرب، وربت وطأة ىذه اذلزؽلة وبفعل الضغوط اخلارجية والداخلية 
اتفاقية مع كينيا تنازل دبوجبها عن مطالبة الصومال  :<?7وقع )دمحم سياد بري( يف العام 

ي الذي ؽلثل االن احملافظة الشمالية نفدالتارؼلية إبقليمها اجلنويب الغريب أي اقليم ا
اتفاقًا شلاثاًل مع اثيوبيا تنازل فيها عن اقليم  <<?7ية لكينيا، كما وقع يف العام الشرق

 .(31)اوغادين
وكان من ابرز التطورات السياسية يف الصومال ىو سقوط نظام الرئيس )دمحم 

، وفشلت معها اجلهود الدولية اهنيار الدولة، شلا افضى اىل 7??7سياد بري( يف العام 
زمة الصومالية، اليت يرجع يف جانب كبَت منها اىل البيئة الداخلية واالقليمية حلل اال

. إذ ربول الصومال اىل فصائل كبَتة ومتناحرة وصل عددىا يف العام (32)الصومالية
( فصيل، وتداخل فيها الوالء القبلي والسياسي، وسعى كل ;7اىل أكثر من ) 7??7

توسيع رقعة سيطرهتا وزايدة نفوذىا على منها اىل االستيالء على امالك الدولة ادلنهارة و 
حساب الدولة الوطنية اليت ربولت اىل غنيمة ذلذه الفصائل اليت هنبت شلتلكات الدولة، 
شلا أضعف زلاوالت ادلصاحلة الوطنية بُت ىذه االطراف اليت حصلت برعاية دولية او 

. ومع (33)الدوليةاقليمية، وبذلك مثلت االزمة الصومالية ظلوذًجا معقًدا من االزمات 
ها على أنقاض اهنيار الدولة الصومالية اهنارت معها تلك النزعة الوحدوية بل ظهرت

أو صوماليالند( يف الشمال و)بونت  بـ)مجهورية أرض الصومالدويالت جديدة متمثلة 
مقديشو اليت  العاصمة وقفت يف وجوبل اهنا  الند أو بالد بونت( يف الشمال الشرقي

 .(34)الصومالوجنوب راب شهدت موجة اضط
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وقد مثل الصومال منذ ذلك الوقت رأس األزمات يف منطقة القرن األفريقي، 
اليت بذلتها الكبَتة و  اجلهود احلثيثةوعلى الرغم من  رئيس لالستقرار فيها،الهدد ادلو 

مع تداخل العوامل الداخلية الدول وادلنظمات الدولية واالقليمية حلل االزمة، إال ان 
وتعارض مصاحلهم مجيًعاصعباهناء االزمة، فضاًل عن  ية بشقيها اإلقليمي والدويلاخلارج

السالم وربقيق االستقرار  اتيمجيع اتفاق الصومالية قد أفشلاألطراف  بُت توافقغياب ال
 ( اتفاقية سالم،>7)ولعل أصدق مؤشر على ذلك انو ًب عقد  .(35)واعادة بناء الدولة

 .(36)لكن دون جدوى نتقالية( حكومة ا:7) قرابة وتشكيل
وعليو واجهت كينيا هتديًدا جديًدا على سالمتها االقليمية من جارهتا الصومال، 

وانتشار الصراع ادلسلح فيها ال بد ان ينعكس  ذلك غياب االستقرار السياسي والفوضى
على  على كينيا ومكوانهتا االثنية، علًما ان كينيا تبنت منذ استقالذلا سياسة خارجية تقوم

وعدم التدخل يف شؤون االخرين والعيش بسالم مع جَتاهنا وتعزيز السالم  حسن اجلوار
 األمم ادلتحدة ال سيما من قبلالتدخالت اإلنسانية والعسكرية االقليمي، ومع فشل 

هتديد السالم واألمن لبلدان أصبح الصومال أحد مصادر  الستعادة االمن واالستقرار
 .(37)القرن األفريقي
يتمثل العامل السياسي حبالة االستقرار السياسي لدولة كينيا يف مقابل حالة  اذن

اال استقرار وتفكك الدولة الصومالية وفوضى الفصائل ادلتناحرة، وترتب على ذلك 
 تداعيات خطرة على كينيا منذ ذلك الوقت واىل االن.

 العامل االقتصادي: -8
افظات الكينية، فعلى سبيل ادلثال زبتلف مستوايت الفقر اختالفًا كبَتًا بُت احمل

%(،  9,87%( ويف العاصمة نَتويب ) 96,:تصل نسبة الفقر يف احملافظة الوسطى )
يف حُت يصل الفقر اىل أعلى مستوايتو يف احملافظات اليت يًتكز فيها ادلسلمون وىي 

ة %(، واحملافظة الساحلية وتصل نسب 9=,?الشمالية الشرقية وتصل نسبة الفقر فيها )
 .(38)%( ?>,=الفقر فيها اىل )

الساحلية  افظاتدبرور الوقت يف احمل تزدادالفقر  تأن معدالوادلالحظ 
تغَتات ادلناخ ويف مقدمتها صدمات ، شلا غلعلهم أكثر تعرًضا ألضرار والشمالية الشرقية
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لًما ان ، عتنمية زراعيةالسيما واهنا تفتقر اىل بنية ربتية متطورة و  راسعاالتقلبات و  اجلفاف
احلكومات االربع اليت توالت على حكم كينيا )جوموكينياات، ودنيال اراب موي، 

مناطق معينة يف التعيينات يف على تفضيل  اعمدً وموايكيباكي، واىوروكينياات( عملوا 
الربدلان ورللس الوزراء والقضاء والقطاع ال سيما يف  ادلناصب احلكومية الرئيسة

والتفاوت يف كينيا، وذلذا صلد ان العاصمة نَتويب لديها أعلى كوميمما عزز التهميش احل
الشمالية ، ويف العكس صلد ان احملافظة غَت الرمسينسبة من ادلوظفُت يف القطاع احلكومي و 

يف  إمجايل العمالة يف القطاع غَت الرمسي ىي االقل، فعلى سبيل ادلثال ان نسبة الشرقية
%( يف حُت تصل يف احملافظة الساحلية اىل  :8,:العاصمة نَتويب تصل اىل أكثر من )

%(،  6,;وتصل اىل ادىن مستوى يف احملافظة الشمالية الشرقية بنسبة )، %( 78,:)
ة الشمالية افظكبَت يف احمل  إىل حدٍ وىذا ينسحب بدوره على معدالت البطالة اليت ترتفع 

 .(39)وبدرجة اقل يف احملافظة الساحلية الشرقية
ادلقدمة اىل السكان فبينما  اخلدمات األساسيةان التمييز مشل  فضاًل عما تقدم

%( من سكان نَتويب على مياه صاحلة للشرب، بينما ػلصل سكان  =?,7ػلصل )
اىل أدىن  ة الشمالية الشرقيةافظيف احمل%(، وتصل  9>,:احملافظة الساحلية على )

دلياه الصاحلة %( من ا <7,9مستوى على صعيد البالد اذ حصل على ما نسبتو )
للشرب، وأما من حيث التنمية البشرية فان العاصمة نَتويب لديها أعلى مستوى يف حُت 
ان احملافظة الشمالية الشرقية لديها ادىن مستوى على صعيد البالد، وىذا ما جعل االمية 

%( بينما يف نَتويب  <7,9ترتفع يف ىذه احملافظة فقد وصل عدد ادلتعلمُت فيها اىل )
 .(40)%( <<,7نسبة ادلتعلمُت فيها اىل )تصل 

ويف ادلقابل فان احلرب االىلية يف الصومال وانتشار الفوضى فيها فضاًل عن 
اجلفاف والفقر واجملاعة قد أوجدت أزمات انسانية كبَتة أصبحت مستعصية على احلل، 

وه، إذ شلا شكل حافزا للصوماليُت للجوء اىل كينيا رغم ادلضايقات والتمييز الذي يعان
وجدوا يف كينيا ارضًا للفرص مقارنة ابلصومال الذي اهنكتو احلروب األىلية واالنقسامات 
السياسية، ويف الوقت ذاتو فان االزمات السياسية واالنسانية يف الصومال قد جعلت من  
كينيا مرتكًزا اقليمًيا مهًما للمنظمات الدولية والسيما االنسانية منها، وشلًرا مهًما 
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عدات الدولية اىل الصومال، وىذا بدوره ينطوي على فوائد اقتصادية جنتها كينيا للمسا
 من ىذه ادلنظمات، ومن سياستها ذباه الصومال.

 العامل االمٍت: -رابعاً 

يُعد العامل االمٍت من أىم العوامل ادلؤثرة يف السياسة الكينية ذباه الصومال 
 .7??7م السيما منذ اهنيار الدولة الصومالية يف العا

لعل  للهجمات اإلرىابية ىدفًافقد أسهمت العديد من العوامل يف جعل كينيا 
همة من الشرق األوسط وجنوب آسيا مبوابة  إذ تعد كينيا كينيا االسًتاتيجيابرزىا: موقع  

 ءىاقامت كينيا بتطوير مينا مهمة بوابة جغرافية ولكوهنا ،فريقيا والقرن األفريقيأإىل شرق 

بنية ربتية كما انشأت يس يف مومباسا، وادلطارات الدولية يف مومباسا ونَتويب،  رئالبحري ال
بسبب حدودىا ، و سكك احلديدية والطرق واالتصاالت يف مجيع أضلاء البالدمن الواسعة 

)الصومال واثيوبيا واوغندا وتنزانيا  اليت يسهل اخًتاقها وادلشًتكة مع جَتاهنا اخلمس
السفر سهل نسبيًا ، قد كبَت  للمراقبة إىل حدٍ  ادلفتقرطويل ال ها، وساحلوجنوب السودان(

البنية و  اجلغرافية ىذا ادلزيج منان  كشف االرىابيُت.داخلها دون أن يتم   والتنقلكينيا   اىل
ألعتدة واألنشطة ادلتعلقة ا لعبور كينيا ىدفًا جذااًب وقناة سهلة  من التحتية واحلدود جعل

 االستقرار السياسي للصوماللكينيا وعدم  ار السياسياالستقر ، كما أسهم ابإلرىاب
دون عوائق عرب احلدود  احلركة رىابيُتاالبدوره، فبغياب حكومة صومالية قوية سهل على 

االندماج مع  لإلرىابيُتتدفق الالجئُت الصوماليُت إىل كينيا مسح ، كما ان ادلشًتكة
، عالوة على ذلك سهولة إىل كينيااإلرىاب ب وجلبالالجئُت والتنقل حبرية عرب احلدود 

عرضة للتلقُت  يف جعلهم الشباب الكيٍتبُت  ادلنتشرةوالبطالة  والفساد الفقرأسهم 
من قبل السلطات الكينية، وغَتىا  القانون تنفيذضعف لو  ،رىابيةاإلنشطة األوالتجنيد يف 

ا وان  كلها عوامل ساعدت على االرىاب واثرت بشكل مباشر يف أمن كينيا، ال سيم
العديد من ادلنتجعات السياحية والبعثات كينيا لديها قطاع سياحة متطور شلا جعل 

فضاًل عن ذلك . (41)لالرىابيُت سهلةو الدبلوماسية واالستثمارات التجارية أىدافًا جذابة 
قد جعل من كينيا ىدفًا  ابدلصاحل الغربيةارتباط قادة كينيا وطلبتها السياسية اترؼليًا 
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 ادلرتبط ابجلماعات االرىابية وادلتطرفة تعداإلرىاب ادلعاصر عادلي، علًما ان لالرىاب ال
 .(42)ظاىرة حديثة يف كينيا

تفجَت السفارة األمريكية ومن ابرز العمليات االرىابية اليت حصلت يف كينيا ىي 
شخص من بينهم  (866) حبياة أكثر من تأود، واليت <??7/اب/=وتنزانيا يف  يف كينيا

لتهديدات اليت ل ربسًباأكثر شلا جعل كينيا  ،العديد من الكينُتريكًيا وجرح أم (78)
وذلذا نسقت جهودىا مع الوالايت ادلتحدة دلكافحة االرىاب،  ،يشكلها اإلرىابيون
شبكة واسعة من  عن وجودن قبل السلطات األمريكية والكينية وكشف التحقيق م

، وذلم ارتباط بزعيم تنظيم القاعدة الراحل اإلرىابيُت الدوليُت الذين يعملون داخل كينيا
 .(43)على مدار مخس سنوات اكان سلططًا ذل)أسامة بن الدن(، وان العملية  

بقيادة  8667/ايلول/77وقد أثرت احلرب العادلية على االرىاب بعد احداث 
بَت على واقع ادلسلمُت يف كينيا، ال سيما وان كينيا انضمت الوالايت ادلتحدة بشكل ك

اىل ىذه احلرب، كما مسحت دلكتب التحقيقات الفدرالية ووكالة االستخبارات ادلركزية 
االمريكية ابلعمل يف اراضيها، كما منحت الوالايت ادلتحدة تسهيالت يف ميناء مومباسا 

 .(44)ريقي، شلا ااثر غضب ادلسلمُت يف كينيا دلراقبة عمليات ادلالحة يف منطقة القرن االف
ويف ظل اجواء عدم االستقرار السياسي واالمٍت يف الصومال ال سيما بعد ان 

السطو حولوىا أمراء احلرب ادلتنافسُت اىل مسرًحا للحرب االىلية، وتفشي عمليات 
، فكان ذلك سبًبا يف ظهور حوادث يوميةحىت أصبحت  واالغتصاب واخلطف والقتل

محاوالت زللية لفرض قدر من ك،:??7العام  يف العاصمة مقديشو يف سالميةاكم االاحمل
أخذ نفوذ احملاكم يتعاظم وقويت شوكتها وامتد  8667، ويف مطلع العام القانون والنظام

نفوذىا اىل أكثر من منطقة، فقد حظيت ابلقبول الشعيب السيما بعد ان تبنت اللغة 
إنشاء اجمللس األعلى  . علًما ان التطور االبرز جاء بعد(45)ةالعربية واذلوية االسالمي

 أداة لتوحيد احملاكم اإلسالمية ادلنتشرة يف العاصمةك  :866يف العام  للمحاكم الشرعية
 .(46)مقديشو، بعدما كانت يف االصل زلاكم منفصلة لكل عشَتة

ىي ظهور وخالل ىذه ادلرحلة كانت أىم التحدايت االمنية اليت واجهتها كينيا 
كمجموعة   :866يف الصومال، وتعود بداية احلركة اىل العام  اجملاىدين حركة الشباب
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 >866صغَتة من ادلسلحُت عملت كجناح تنفيذي للمحاكم االسالمية، ويف العام 
صلحت احملاكم االسالمية يف دحر امراء احلرب وبسط نفوذىا على العاصمة مقديشو 

. وقد عملت (47)ومال وفرض الشريعة االسالميةواجزاء واسعة من جنوب ووسط الص
وإنشاء نظام  اشبكة آمنة من ادلعسكرات لتدريب مقاتليهحركة الشباب على بناء 

 شلاابخلدمات األساسية  سيطرهتا تزويد الصوماليُت يف مناطقو  للضرائب جلمع األموال
الرغم من التأييد  على. و (48)واالنضمام اىل صفوفهاقدرًا كبَتًا من الدعم الشعيب  هااكسب

الشعيب الذي حظيت بو احملاكم االسالمية، اال أن القوى اإلقليمية والدولية والسيما كينيا 
مل يروق ذلا وجود اية قوى إسالمية يف الصومال، وذلذا عقدت  ادلتحدة واثيوبيا والوالايت

وقررت  >866اجتماعًا يف نَتويب يف العام  (IGAD -)االغلاد لتنمية لاذليئة احلكومية 
. هبدف القضاء على حكم احملاكم االسالمية، ودعم (49)ارسال قوات دولية اىل الصومال

احلكومة االنتقالية ادلعًتف هبا اقليمًيا ودولياً، ال سيما وان احملاكم االسالمية عدت كينيا 
 فتوادلسؤولة عن تشكيل احلكومة االنتقالية الصومالية ادلؤلفة من امراء احلرب، بعد استضا

اجلوالت ادلصاحلة الوطنية الصومالية دلدة عامُت، ويف ادلقابل زبشى كينيا من امتداد التأثَت 
. وذلذا دعمت كينيا احلكومة (50)االسالمي للمحاكم االسالمي اىل الداخل الكيٍت

على  ادلفروضحظر األسلحة لرفع األمم ادلتحدة االنتقالية الصومالية، وبذلت جهوًدا يف 
، وساندت ارسال قوات حفظ سالم افريقية اىل الصومال، ولكنها مل نتقاليةاحلكومة اال
 .(51)تشارك فيها

وبعد فشل ادلفاوضات بُت احملاكم االسالمية واحلكومة االنتقالية الصومالية 
اندفعت القوات االثيوبية ابذباه الصومال يف . (52)يف السودانبرعاية جامعة الدول العربية 

/كانون 7ابحملاكم االسالمية يف  ، وخالل اسبوع ًب االطاحة>866/كانون االول/:8
علًما ان القوات الكينية انضمت اىل .(53)، وطردىا من ادلدن الصومالية=866الثاين/

القوات االثيوبية واالمريكية واحلكومة الصومالية االنتقالية دلطاردة بقااي تنظيم احملاكم يف 
لضمان السيطرة عليها ومنع ىروهبم اىل داخل كينيا  ادلناطق احلدودية بُت كينيا والصومال
 .(54)عن طريق تسيَت دورايت برية وجوية
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ربواًل مهًما عندما أعلنت ارتباطها  <866وشهدت حركة الشباب يف العام 
بتنظيم القاعدة االرىايب، وسعت اىل طرد القوات االثيوبية من الصومال، كما صورت 

 .(55)ادلية ضد الغرباحلرب العنفسها ابهنا جزًءا من 
وخبصوص ادلوقف الكيٍت من التطورات االمنية يف الصومال فقد ادركت 

اليت احلكومة الكينية ابنو البد من حصول تداعيات أمنية على حدودىا مع الصومال 
 سبثلت وادثاحلمقلقة يف ، وابلفعل فقد شهدت ادلناطق احلدودية زايدة يسهل اخًتاقها

اختطاف و يدعون أهنم ينتمون إىل حركة الشباب بعبور احلدود قيام مسلحُت صوماليُت ب
. وبناًء على ىذه التطورات ساندت  (56)ونقلهم اىل الصومال داخل كينيا من األجانب

كينيا احلكومة االنتقالية الصومالية الفدرالية، كما ايدت ارسال قوات حفظ سالم افريقية 
ادركت بصورة واضحة ان االقلية الكينية اىل الصومال، السيما وان احلكومة الكينية قد 

من ذوي االصول الصومالية قد تعاطفوا مع احملاكم االسالمية يف حرهبا ضد القوات 
االثيوبية، علًما ان ادلخاوف الكينية تندرج ضمن سلاوفها من سعي احملاكم االسالمية 

 .(57)ادلطالبة ابقليم انفدي الذي ؽلثل احملافظة الشمالية الشرقية لكينيا
وال بد من االشارة اىل ان العمليات االرىابية اليت تعرضت ذلا كينيا مقارنة بدول 

مع بقية دول ، كانت منخفضة مقارنًة ???7 - <??7 للمدة منمنطقة شرق افريقيا 
أعلى مستوايت اإلرىاب  شهدت كينيا 8678 – 8676، ولكن بُت عامي ادلنطقة

، العابرة للحدود الوطنية االرىابية اجلماعاتقبل  منشرق افريقيا  بلدان منطقة مقارنة مع
 – <??7( ىجمة ارىابية تعرضت ذلا دول ادلنطقة خالل ادلدة من >=7فمن رلموع )

(، علًما ان نصيب % <<,7( أي ما نسبتو );;7، كان نصيب كينيا لوحدىا )8678
 <866من  حركة الشباب لوحدىا من رلموع العمليات االرىابية ضد كينيا خالل ادلدة

%(، ويُعزى ذلك يف جانب منو اىل انشاء خالاي ارىابية  ;>كانت بنسبة )  8678واىل 
من قبل حركة الشباب داخل كينيا مستفيدة من حرية احلركة والعمل، واوضاع الالجئُت 
الصوماليُت داخل ادلخيمات، فضاًل عن االقلية ادلسلمة يف كينيا والسيما من ذوي 

مثل حركة  االرىابيةمن قبل اجلماعات  جنيدعرضة للتانوا أكثر االصول الصومالية فك
 .(58)والقاعدة يف شرق أفريقيا الصوماليةالشباب 
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ونظرًا لتزايد اعمال اخلطف اليت تقوم هبا حركة الشباب الصومالية يف ادلناطق 
 احلدودية لكينيا، واالضرار ادلًتتبة عليها، وربول الصومال اىل دولة فاشلة يف ظل عجز
احلكومة الصومالية عن بسط االمن يف البالد، وغياب القانون والنظام العام شلا جعلها 
أرًضا خصبة لالرىاب العابر للحدود الوطنية واجلرؽلة وارتفاع نسبة االرىاب والقرصنة 

ىذه ، حىت أصبح الصومال مثار قلق للمجتمع الدويل خطف عمال اإلغاثةو والعنف
هتديًدا مباشًرا  تألهنا شكلالصعب على كينيا ذباىلها جعلت من  رلتمعةً  ادلشكالت

/تشرين >7، وعليو اجتاحت كينيا االراضي الصومالية يف ألمنها القومي
اول  وأطلقت على عملياهتا العسكرية أسم )لماية األمة(، واليت مثلت.(59)8677االول/

 ل العسكري.وقد شكل التدخ(60)واكرب عملة عسكرية ذلا خارج حدودىا منذ استقالذلا

سياسة كينيا اخلارجية الذي كان زلط أتييد من قبل الكينُت كونو ػلمي  تغيَتًا جوىراًي يف
لتنمية لاذليئة احلكومية و االرباد األفريقي . كما أعلن (61)مصاحل البالد االسًتاتيجية

 .(62)للتدخل العسكري الكيٍت يف الصومال أتييدعلا( IGAD -)االغلاد 
تدمَت أو  من التدخل العسكري الكيٍت يف الصومال ىووكان اذلدف ادلعلن 

دون ربديد مدة زمنية  وإنشاء منطقة عازلة بُت كينيا والصومال ،إضعاف حركة الشباب
، ويف سياق حشد الدعم ذلذا التدخل قام حىت تصبح كينيا آمنةمعينة ذلا واظلا ستستمر 

 ها يفللحصول على دعماسرائيل ( رئيس الوزراء الكيٍت حينها ابلسفر اىلأودينجا رايال)
، وتعهدت اسرائيل يف بيان رمسي ذلا ابدلساعدة من اجل بناء ربالف ضد مكافحة اإلرىاب

االصولية االسالمية يف شرق افريقيا تشمل كينيا وتنزانيا واثيوبيا وجنوب السودان، شلا 
ذلك  اباستغلت حركة الشبيف كينيا والصومال، وقد  أاثر غضب العديد من ادلسلمُت

 .(63)إذ صورة ىذا التعاون والبيان االسرائيلي ابنو حراًب ضد االسالم وادلسلمُت
ًب دمج ومع تطور ادلواجهات العسكرية بُت القوات الكينية وحركة الشباب 

يف  (AMSOM) الصومال اىلبعثة االرباد األفريقي  معالقوات الكينية رمسًيا 
يف الصومال،  مدينة كيسمايو الساحليةة يف ، ويقع ادلقر الرئيس للبعث8678/شباط/88

حققت القوات الكينية تدرغلياً .و (64)(:>>9ويبلغ عدد الكينُت ادلشاركُت فيها )
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حدًا للفوائد ادلالية اليت استفادت منها  تمكاسب إقليمية ضد حركة الشباب كما وضع
 .(65)همةحركة الشباب من سيطرهتا على طرق التجارة ادل

ادلشكالت األمنية ادلرتبطة ابجملموعات اإلرىابية اليت ة وبسبب ارتفاع نسب
زباذ اب 8678قامت احلكومة الكينية يف العام  تسللت إىل الالجئُت يف ادلناطق احلضرية

الالجئُت وطاليب اللجوء واجراءات امنية مشددة حبقهم، إذ نقلت مجيع  تدابَت صارمة
، والسيما الصوماليُت إذ ًب نقلهم اىل ُتادلقيمُت يف ادلناطق احلضرية إىل سليمات الالجئ

حركة  يف العديد من الصوماليُت دبن فيهم أعضاءسليم داداب ال سيما بعد ان استغل 
 .(66)بطاقات اذلوية الكينية من اجل احلصول علىالشباب الفساد يف كينيا 

وابلرغم من ىذه االجراءات االمنية ادلشددة فقد تعرضت كينيا اىل عملية 
كبَتة، إذ قام أفراد من حركة الشباب ابذلجوم على رلمع ويست جيت التجاري   ارىابية

( الشهَت الذي يراتده االثرايء والسياح واالجانب يف Westgate -)البوابة الغربية 
( =>/ايلول وراح ضحيتو ):8، وانتهى اذلجوم يف 8679/ايلول/87العاصمة نَتويب يف 
، وقد ترتب على أجنبياً  (<7) بُت الضحاايمن ( شخًصا، وكان 8:6وجرح أكثر من )

 866ىذا اذلجوم اضرارًا اقتصادية ابلغة على كينيا، إذ تراوحت نسبة اخلسائر ما بُت )
يف ظلو %(  6,;)واطلفاض بنسبة  ،السياحة قطاع يف إيرادات ( مليون دوالر6;8اىل 

 الرئيسة اتقطاعال ، ويُعزى ذلك اىل ان قطاع السياحة يعد منالناتج احمللي اإلمجايل
من  %( 78)توظيف ويعمل على  من الناتج احمللي اإلمجايل %( :7إذ يوفر )تنمية لل

 .(67)القوى العاملة يف البالد
، اإلرىايب اذلجوم ( ىذاف اويل لينكويجوز ) شجب وزير الداخلية الكيٍتوقد 

ت كينيا أن لسنوات عديدة كان والقى ابلالئمة على الالجئُت الصوماليُت، قائاًل:
بعض من و  ،الجئ ( ألف911)تستضيف أكرب ذبمع لالجئُت يف العامل مع ما يقرب من 

جمات اذلتخطيط وشن ال وعملوا علىالضيافة لدينا والعطف  ءواىؤالء الالجئُت قد أسا
أن "سليمات الالجئُت الصوماليُت كانت  ، وأكدسليمات الالجئُتانطالقًا من  رىابيةاإل

ف من الللمتشددين االسالميُت وإن الوقت قد حان دلئات اال ةنآم اتاذ تستخدم كمل
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عادة ، وعليو أعلنت احلكومة الكينية عن قراراىا إبالالجئُت يف العودة إىل دايرىم"
 .(68)الالجئُت الصوماليُت إىل بالدىم

وبذلك أسهم التداخل االثٍت بُت كينيا والصومال وحىت اثيوبيا بدور كبَت يف 
تعاين  الصومال معرار السيما وان مشال شرق كينيا وادلناطق احلدوديةحالة عدم االستق

شلا شكل ربٍد رئيس أمام منع  والعنف والتهميشمنذ اتريخ طويل من الصراع االثٍت 
 .(69)الصراعات وبناء السالم

عندما قامت  ارىايب أسوأ حادثويف سياق التطورات االمنية تعرضت كينيا اىل 
 Garissa) اريساغجامعة  ابذلجوم على 2131/نيسان/2يف  حركة الشباب االرىابية

University(وراح ضحيتو )(، وازبذت احلكومة الكينية 13)جرح و شخًصا (341
، كما أدى صومايلالصل األمن  احملافظة سكان استهدفتالتدابَت األمنية اليت رلموعة من 

صومالية من قبل الكينُت ىذا اذلجوم وغَته من العمليات االرىابية اىل وصم االثنية ال
 .(70)الكيٍت هتديًدا لألمن القوميابالرىاب وأهنم يشكلون 

تعرضت ادلقاطعات القريبة من الصومال اىل حوادث ارىابية  2131ويف سبوز/
( من عمال احملاجر يف 33( عسكراًي و )34متعددة منها قيام حركة الشباب بقتل )

وغَتىا من اذلجمات االرىابية، ويف  موومخسة أشخاص يف مقاطعة ال، مانديرامقاطعة 
(منظمة وفرد كأشخاص يشتبو 21)قائمة بتسمية  اعقاب ذلك أصدرت احلكومة الكينية

، مأوامر بتجميد أمواذل الكيٍت أصدر البنك ادلركزي، كما ارتباطهم ابدلنظمات اإلرىابيةيف 
ث منظمات غَت وازبذ رللس تنسيق ادلنظمات غَت احلكومية خطوات إللغاء تراخيص ثال

 .(71)زبدم بشكل أساس اجلالية الصوماليةمعنية حبقوق االنسان  حكومية
وقد دفعت اذلجمات االرىابية اليت تعرضت ذلا كينيا ادلرتبطة جبوارىا غَت 
 ادلستقر الصومال اىل بناء جدار أمٍت على حدودىا مع الصومال يف زلاولة للحد من

ىجمة ارىابية للمدة ( 866وصلت اىل أكثر من ) ، ال سيما بعد أناذلجمات ادلستقبلية
، وأصبحت مشكلة مستمرة للحكومة الكينية إذ ينفذىا ;867اىل  <866من 

مواطنيها الكينُت من الذين ًب ذبنيدىم من قبل حركة الشباب وتدريبهم يف الصومال، 
مريكي غضب عام يف الداخل الكيٍت، وانطالقًا من نظرية عامل السياسة االواليت أاثرت 
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أكثر الطرق الواعدة للحد ( ادلتعلقة دبكافحة االرىاب اليت تدعوا اىل ان روبرت ابب)
اإلرىاب االنتحاري ىو تقليل ثقة اإلرىابيُت يف قدرهتم  والسيمامن اإلرىاب يف بلد معُت 

جمات إرىابية ذل تتعرضأن الدول اليت و  ،ستهدفادلتمع اجملضد  معلى تنفيذ ىجماهت
ينيا غلب أن تستثمر موارد كبَتة يف دفاعات احلدود وغَتىا من وسائل مستمرة مثل ك

التنازالت للجماعات  تقدًن األمن بداًل من االعتماد على اذلجمات العسكرية أو
، ، ومن ىنا أعلنت كينيا ابهنا ستواصل عملها يف بناء اجلدار االمٍت مع الصومالاإلرىابية

ت الداخلية شنت القوات الكينية ىجمات على ويف زلاولة للتخفيف من حدة االنتقادا
 (ويليام روتو)كيٍت الرئيس الطالب انئب  معسكرات حركة الشباب يف الصومال، كما

داداب وإبعاد الالجئُت من األراضي  سليم مفوضية األمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت إبغالق
 .(72)الكينية

انو حسب ادلخطط لو وخبصوص اجلدار االمٍت احلدودي بُت كينيا والصومال ف
 احملافظةمن نقطة احلدود األوىل يف مقاطعة مانديرا يف ( كيلو مًت 66=ان يبلغ طولو )

على احمليط  احملافظة الساحليةالمو يف  مقاطعة للبالد إىل كيونغا يف ةالشرقي ةالشمالي
 سيكلف اجلدارو  ،سلسلة من األسوار واخلنادق ومراكز ادلراقبة وىو عبارة عن ،اذلندي
حبدود  مليون دوالر أمريكي لكل كيلومًت، وىذا يعٍت أن اجلدار سيكلف (8قرابة)

بيد أن التقارير ادلتعلقة ، غَت زلدد للصيانة آخر مبلغو مليار دوالر أمريكي،  (7,<9)
جدارًا حدوداًي  (21)ًب بناء ما يقرب من ، علًما انو اجلدار متضاربة ىذا بطول وكلفة

كبَت   إىل حدٍ  تعدإال أن اجلدران احلدودية ، 2111عام اللعامل منذ يف مجيع أضلاء ا زلصًنا
إن اجلدران ال تعاجل األسباب ، كما لعودلةمناقض لاحلرب الباردة، وىو أمر  سللفاتمن 

 بُت الشعوب والدول، اجلذرية النعدام األمن وال تعزز التفاىم أو الرغبة يف التقارب
القدرة على  الديه، كما ان كبَت نتاج بيئتها  حدٍ  وذلك ألن اجلماعات اإلرىابية ىي إىل

الصومال من أن كينيا قد  لدىىناك سلاوف وعليو فان  ،التكيف أيديولوجيًا وتكتيكياً 
 أن اجلدار، فضاًل عن ذلك اجلدار ىذا رباول رسم احلدود لصاحلها من خالل بناء

لغوية والعائلية والدينية،  سيفصل بُت شعوب بلدين يتشاركان غالًبا العالقات الثقافية وال
وعليو  سيؤثر على الروابط األسرية والعشائرية والرعوية بسبب مضاعفات اذلجرة،كما 
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فان حركة الشباب االرىابية ستعمل على تطوير طرق بديلة لشن ىجماهتا االرىابية، 
يهم ولد العديد من مرتكيب اذلجمات اإلرىابية يف كينيا كانوا مواطنُت كينُتالسيما وان 

 .(73)حق السفر من واىل كينيا
ومن ضمنها اجلماعات اإلرىابية  ومن اجلدير ابلذكر ان حركة الشباب فاقت

عدد  ارتفع إمجايل، فقد 8676عام الفتًكا يف أفريقيا جنوب الصحراء منذ  بوكو حرام
وفيات  ، كما بلغت=867إىل  >867من  %(للمدة 9?)بنسبة ضحااي حركة الشباب 

ومع  ( شخص،766)إىل  =867عام الارتكبتها حركة الشباب يف كينيا يف  اإلرىاب اليت
رلموعة ما  احلركة ، عندما قتلت:867عام الذلك فإن ىذا أقل بكثَت من 

ادلرتبة  <867علًما ان كينيا أحتلت وفق مؤشر االرىاب العادلي للعام  ،(شخًصا>;8)
 .(74)بية( على مستوى العامل من حيث تعرضها للهجمات االرىا?7)

ويف سياق التطورات االمنية تعرضت العاصمة الكينية نَتويب اىل ىجوم ارىايب 
/كانون >7إىل  ;7اعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنو، واستمر دلدة يومُت 

( شخصًا من بينهم أجانب وجرح العديد، واستهدف 87وراح ضحيتو )، ?867الثاين/
منظمات غَت و نظمات مرموقة دليضم مكاتب الذي (8دوسيت دي ) رلمع فنادق

، عن القصر الرائسي الكيٍت مًت كيلو  (:قرابة)يبعد ة، و شركات متعددة اجلنسيو حكومية 
وعلى الرغم من صلاح التنظيم االرىايب ابلوصول اىل قلب العاصمة الكينية، إال ان تقارير 

ل من حجم امنية اكدت ابن ىناك ربسن ملحوظ يف اداء القوات االمنية الكينية شلا قل
ىذا اخلسائر البشرية مقارنة ابذلجومات السابقة، علماً ان ادلملكة ادلتحدة قد أسهمت يف 

 .(75)التطور األمٍت
 
 

 اخلاسبة
ان السياسة الكينية ذباه الصومال حكمتها رلموعة من العوامل النابعة من البيئة 

وعها زلددات وشكلت دبجمالداخلية لكال البلدين اليت اتسمت بتعددىا وتداخلها، 
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وقد أثرت يف ىذه ا مهًما يف السلوك السياسي الكيٍت ذباه الصومال، مهمة لعبت دورً 
السياسة منذ ستينات القرن ادلاضي واىل االن بل وستؤثر مستقباًل ايًضا، وأيٌب يف 
مقدمتها العامل اجلغرايف والتداخل االثٍت بُت البلدين، فقد عانت االقلية ادلسلمة يف كينيا 

يما من ذوي االصول الصومالية من التهميش االقتصادي واالقصاء السياسي، ومن الس
ألجهزة االمن الكينية حبقهم بسبب العمليات االرىابية حلركة  ادلمارسات التعسفية

الشباب اجملاىدين الصومالية، وعلى الرغم ان اغلبها عوامل داخلية اال اهنا عززت 
مال، ويف ادلقابل ىناك شعور كامن ابلغنب لدى الشعب ادلدركات السلبية لكينيا ذباه الصو 

 الصومايل بسبب سلب اراضيو من قبل االستعمار الربيطاين ومنحها لكينيا.
Kenyan foreign policy towards Somalia 

Abstract 
The Kenyan policy towards Somalia was influenced by a 

set of interrelated factors between the two countries and stemmed 

from the internal environment and most prominent: the 

geographical factor, ethnic, cultural, religious, political, economic 

and security, has been dominated by this policy since independence 

from the British colonial administration in the sixties of the last 

century and so far the nature of instability and tension, As the two 

countries are geographically contiguous and as security risks 

escalate, Kenya in 2011 rushed military action against Somalia, the 

first military action by Kenya outside its borders since 

independence. 
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